SŁOWNIK
POLSKO-UKRAIŃSKI
ALERTY
IKONA

POLSKI

ALKOHOL

WPŁYW NA BADANIA
DIAGNOSTYCZNE

SPRAWNOŚĆ
PSYCHOMOTORYCZNA

SOK GREJPFRUTOWY

NERKI

OKRES LAKTACJI

UKRAIŃSKI

FONETYKA

ALKOHOL

АЛКОГОЛЬ

ALKOHOL

brak interakcji
interakcja o małym znaczeniu
wymagana ostrożność
umiarkowana interakcja
poważna interakcja
brak danych o interakcjach
WPŁYW NA BADANIA
DIAGNOSTYCZNE
ma wpływ na badania
diagnostyczne
brak wpływu na badania diag.
brak danych
SPRAWNOŚĆ
PSYCHOMOTORYCZNA
wpływa na prowadzenie
pojazdów
brak wpływu na prowadzenie
pojazdów
brak danych
SOK GREJPFRUTOWY
unikać spożywania soku
grejpfrutowego/grejpfruta
podczas stosowania leku
brak informacji
NERKI
wymaga modyfikacji dawki
u chorych z niewydolnością
nerek

відсутність взаємодії
немає суттєвого впливу
необхідна обережність
помірна взаємодія
серйозні наслідки при взаємодії
відсутність даних про взаємодію

widsutnist' wzajemodiji
nemaje suttiewogo wpływu
neobchidna obereżnist'
pomirna wzajemodija
serjozni naslidky pry wzajemodiji
widsutnist' danych pro wzajemodiju

ВПЛИВ НА ДІАГНОСТИЧНІ ТЕСТИ

WPŁYW NA DIAGNOSTYCZNI TESTY

впливає на діагностичні тести

wpływaje na diagnostyczni testy

не впливає на діагностичні тести
немає даних

ne wpływaje na diagnostyczni testy
nemaje danych

ПСИХОМОТОРНА РЕАКЦІЯ

PSYCHOMOTORNA REAKCJA

впливає на здатність керувати
транспортними засобами
не впливає на здатність керувати
транспортними засобами
відсутність даних
ГРЕЙПФРУТОВИЙ СІК
уникати вживання грейпфрутового
соку / грейпфрута під час прийому
препарату
відсутність даних
НИРКИ

wpływaje na zdatnist' keruwaty
transportnymi zasobami
ne wpływaje na zdatnist' keruwaty
transportnymi zasobami
widsutnist' danych
GREJPFRUTOWY SIK
unykaty wżywannia grejpfrutowogo
soku/grejpfruta pid czas pryjomu
preparatu
widsutnist' danych
NYRKY

необхідна корекція дози у пацієнтів з
нирковою недостатністю

neobchidna korekcja dozy u pacjentiw
z nyrkowoju nedostatnistiu

nie wymaga modyfikacji dawki u
chorych z niewydolnością nerek

не потребує зміни дозування у
пацієнтів з нирковою недостатністю

ne potrebuje zminy dozuwannia u
pacjentiw z nyrkowoju nedostatnistiu

brak danych
OKRES LAKTACJI
bezpieczeństwo stosowania
nieustalone
nie należy rozpoczynać, można
kontynuować
należy zachować ostrożność
krótkotrwałe stosowanie
dopuszczone, długotrwałe
niezalecane
stosowanie dopuszczone
stosowanie dopuszczone
w warunkach zdecydowanej
konieczności, gdy korzyści
przewyższają ryzyko

відсутність даних
ПЕРІОД ЛАКТАЦІЇ
безпека застосування не
встановлена
не слід розпочинати, можна
продовжувати
дотримуватись обережності
короткочасне застосування
дозволено, тривале не
рекомендується
застосування дозволено

widsutnist' danych
PERIOD ŁAKTACJI
bezpeka zastosuwannia
ne wstanowłena
ne slid rozpoczynaty, można
prodowżuwaty
dotrymuwatys' obereżnosti

застосування дозволено, якщо
очікувана користь перевищує
потенційний ризик

zastosuwannia dozwołeno, jakszo
oczikuwana koryst' perewyszuje
potencijnyj ryzyk

stosowanie dopuszczone
w warunkach bezwzględnej
konieczności

застосування дозволено тільки у разі
крайньої потреби

zastosuwannia dozwołeno tilky u razi
krajnioji potreby

stosowanie niezalecane
w ostatnim miesiącu ciąży
stosowanie niezalecane
stosowanie niedopuszczone,
przeciwwskazane
nie dotyczy (preparat nie jest
stosowany u kobiet w wieku
rozrodczym)
brak danych

не рекомендується застосовувати на
останньому місяці вагітності
не рекомендується застосовувати
застосуванняя заборонено,
протипоказано
не стосується (препарат не
застосовують у жінок дітородного
віку)
відсутність даних

ne rekomendujetsia zastosowuwaty
na ostanniomu misiaci wahitnosti
ne rekomendujetsia zastosowuwaty
zastosuwannia zaboroneno,
protypokazano
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korotkoczasne zastosuwannia
dozwoleno, trywałe ne rekomendujetsia
zastosuwannia dozwołeno

ne stosujetsia (preparat ne zastosowujut'
u żinok ditorodnogo wiku)
widsutnist' danych
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SŁOWNIK
POLSKO-UKRAIŃSKI
ALERTY
UKRAIŃSKI

POLSKI

WPŁYW NA WĄTROBĘ

WPŁYW NA WĄTROBĘ
brak ograniczeń w stosowaniu u
pacjentów z niewydolnością
wątroby
ograniczenia w stosowaniu u
pacjentów z niewydolnością
wątroby

CIĄŻA

PODZIELNOŚĆ
TABLETKI

ZAMRAŻARKA

немає обмежень у застосуванні у
пацієнтів з печінковою недостатністю

FONETYKA
WPŁYW NA PECZINKU
wpływ na peczinku- nemaje obmeżeń
u zastosuwanni u pacjentiw z
peczinkowoju nedostatnistiu

обмеження у застосуванні у пацієнтів
з печінковою недостатністю

obmeżennia u zastosuwanni u pacjentiw
z peczinkowoju nedostatnistiu

brak danych
WPŁYW NA OUN
produkt wpływa na OUN

відсутність інформації в інструкції
лікарського засобу
відсутність даних
ВПЛИВ НА ЦНС
препарат впливає на ЦНС

widsutnist' informacji w instrukcji
likarskoho zasobu
widsutnist' danych
wpływ na CNS
preparat wpływaje na CNS

brak wpływu na OUN

не впливає на ЦНС

ne wpływaje na CNS

brak danych
CIĄŻA
bezpieczeństwo stosowania
nieustalone
nie należy rozpoczynać, można
kontynuować

відсутність даних
ВАГІТНІСТЬ
безпека застосування не
встановлена
не слід розпочинати, можна
продовжувати

widsutnist' danych
WAHITNIST'

należy zachować ostrożność

дотримуватись обережності

dotrymuwatys' obereżnosti

krótkotrwałe stosowanie
dopuszczone, długotrwałe
niezalecane

короткочасне застосування
дозволено, тривале не
рекомендується

korotkoczasne zastosuwannia
dozwoleno, trywałe ne rekomendujetsia

stosowanie dopuszczone

застосування дозволено

zastosuwannia dozwołeno

stosowanie dopuszczone
w warunkach zdecydowanej
konieczności, gdy korzyści
przewyższają ryzyko

застосування дозволено, якщо
очікувана користь перевищує
потенційний ризик

zastosuwannia dozwołeno, jakszo
oczikuwana koryst' perewyszuje
potencijnyj ryzyk

stosowanie dopuszczone
w warunkach bezwzględnej
konieczności

застосування дозволено тільки у
разі крайньої потреби

zastosuwannia dozwołeno tilky u razi
krajnioji potreby

stosowanie niezalecane
w ostatnim miesiącu ciąży

не рекомендується застосовувати на
останньому місяці вагітності

ne rekomendujetsia zastosowuwaty na
ostanniomu misiaci wahitnosti

stosowanie niezalecane

не рекомендується використовувати

ne rekomendujetsia wykorystowuwaty

stosowanie niedopuszczone,
przeciwwskazane
nie dotyczy (preparat nie jest
stosowany u kobiet w wieku
rozrodczym)
brak danych
PODZIELNOŚĆ TABLETKI

застосуванняя заборонено,
протипоказано
не стосується (препарат не
застосовують у жінок дітородного
віку)
відсутність даних
ПОДІЛЬНІСТЬ ТАБЛЕТКИ

zastosuwannia zaboroneno,
protypokazano

NIE - tabletka niepodzielna,
należy ją połykać w całości

НІ- таблетку не можна розламувати
навпіл, необхідно проковтнути цілою

NI - tabletku ne można rozłamuwaty
nawpił, neobchidno prokowtnuty ciłoju

TAK - tabletka podzielna, można
ją podzielić na równe dawki

ТАК - таблетку можна розділити на
дві рівні частини

TAK - tabletku można rozdiłyty na dwi
riwni czastyny

ZAMRAŻARKA

РИСКА - риска для поділу
призначена для розламування
таблетки, не призначена для поділу
таблетки на рівні дози
МОРОЗИЛЬНА КАМЕРА

RYSKA - ryska dla podiłu pryznaczena
dla rozłamuwannia tabłetky, ne
pryznaczena dla podiłu tabłetky na riwni
dozy
MOROZYLNA KAMERA

przechowywać w zamrażarce

зберігати в морозильній камері

zberihaty w morozylnij kameri

brak danych

відсутність даних

widsutnist' danych

brak informacji w ChPL

WPŁYW NA OUN

ВПЛИВ НА ПЕЧІНКУ

LINIA - tabletka z linią podziału
ułatwiającą jej rozkruszenie, ale
nie podział na równe dawki
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bezpeka zastosuwannia ne wstanowłena
ne slid rozpoczynaty, można
prodowżuwaty

ne stosujetsia (preparat ne zastosowujut'
u żinok ditorodnogo wiku)
widsutnist' danych
PODILNIST’ TABLETKY
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SŁOWNIK
POLSKO-UKRAIŃSKI
ALERTY
UKRAIŃSKI

POLSKI

LODÓWKA

ŚWIATŁO

TEMPERATURA
POKOJOWA

ХОЛОДИЛЬНИК
зберігати в холодильнику
(2°C -8°C)
відсутність даних про зберігання
в холодильнику
СВІТЛО

CHOŁODYLNYK

chronić przed światłem

захищати від світла

zachyszaty wid switła

brak danych

відсутність даних

widsutnist' danych

TEMPERATURA POKOJOWA
przechowywać w temp.
pokojowej (15°C –25°C)

КІМНАТНА ТЕМПЕРАТУРА
зберігати при кімнатній температурі
(15°C -25°C)

KIMNATNA TEMPERATURA

brak danych

відсутність даних

widsutnist' danych

ŚWIATŁO/UV

СВІТЛО / УФ
уникати впливу сонячних променів
або ультрафіолетового
випромінювання під час
застосування препарату

SWITŁO/UF

немає даних про вплив світла або
ультрафіолетового випромінювання
під час застосування препарату

nemaje danych pro wpływ switła abo
ultrafioletowogo wyprominiuwania pid
czas zastosuwannia preparatu

unikać ekspozycji na światło
słoneczne lub promieniowanie
UV podczas stosowania leku
ŚWIATŁO/UV

FONETYKA

LODÓWKA
przechowywać w lodówce
(2°C –8°C)
brak danych dotyczących
przchowywania w lodówce
ŚWIATŁO

brak danych dotyczących
ekspozycji na światło lub
promieniowanie UV podczas
stosowania leku
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zberihaty w chołodylnyku
widsutnist' danych pro zberihannia
w chołodylnyku
SWITŁO

zberigaty pry kimnatnij temperaturi

unykaty wpływu soniacznych promeniw
abo ultrafioletowogo wyprominiuwania pid
czas zastosuwannia preparatu
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